
Державна грошова миттєва лотерея 
«ЛАС-ВЕГАС» 

Ласкаво просимо до ЛАС-ВЕГАСУ! Неперевершений дизайн, чотири 
захопливі гри та ПІВМІЛЬЙОНА гривень у якості головного призу 
роблять цю гру цікавою та динамічною.  

Вартість лотерейного квитка – 50 гривень. 

ЯК ЗІГРАТИ: 

Гра 1 
На ігровому полі розташовані три спроби, кожна з яких складається 

із п'яти зображень гральних карт (з позначеннями масті та номіналу 

на кожній). Нижче розташовані виграшні комбінації карт з 
позначенням сум можливих призів за них.  

Якщо будь-які карти в межах однієї спроби збіглися з будь-якою 
виграшною комбінацією, ця спроба є виграшною.  

Гра 2 
На ігровому полі розміщуються 6 «Ваших номерів» із зазначенням 
можливих призів за них та 3 «Виграшних номери».  

У випадку якщо будь-який з «Ваших номерів» збігся з будь-яким 
«Виграшним», ви виграли приз за цей номер. 

Гра 3  
На квитку розташоване ігрове поле з трьома шансами. У кожному 
шансі розміщено 5 ігрових символів (гральні кості). Поруч вказана 
сума можливого виграшу за цей шанс. Якщо в межах одного шансу 
знаходяться 3 ігрові символи з однаковою кількістю позначених на 
них очок, цей шанс є виграшним. 

Фартова гра 
На квитку розміщені два ігрових поля (2 спроби), у кожному з яких 
розташовано по 2 символи у вигляді грошових сум. Якщо в межах 
однієї спроби є дві однакові суми, ви виграли приз у розмірі однієї 
такої суми.   

Уважно перевіряємо наш «квиток». Виграшною виявилась Гра 2 – 
«Ваш номер» 03 збігся із «Виграшним». Сума призу – 500 гривень*. 

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ: 

Виграші розміром до 3 000 грн. включно виплачуються у будь-якому 

пункті розповсюдження лотерей ТОВ «М.С.Л.» (у разі наявності 
необхідної суми коштів). 

Детальну інформацію щодо оформлення виграшів у розмірі 

5 000 грн., 10 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн. та 500 000 грн. Ви 

можете отримати за телефоном гарячої лінії. 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МСЛ: 0 (800) 21 00 65 

Увага! Розповсюджувач зобов’язаний надрукувати лотерейний 
квиток у Вашій присутності! 

*Сума виграшу до виплати становить 402,50 гривень. Виграші до 100 грн. включно 
зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів. 
Державна грошова миттєва лотерея «ЛАС-ВЕГАС» проводиться з 01.02.2019 року до 
22.08.2026 року. Місце проведення лотереї - Україна (окрім тимчасово окупованої 
території). Детальна інформація про умови, строки та місце проведення лотереї міститься 
на сайті www.msl.ua та за телефоном гарячої лінії 0 (800) 21 00 65. Виграші у державну 

лотерею оподатковуються відповідно до чинного законодавства України. Згідно із 
законодавством України гравцями можуть бути тільки повнолітні особи.  

МСЛ - ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ! 


